MĚSTSKÝ

ÚŘAD

TANVALD

Odbor dopravy

Krkonošská ul. 350, Tanvald, PSČ 468 41
sp.zn.: MěÚT/02783/2019/OD-SH/To
čj.: MěÚT/04840/2019/OD-SH/To
vyřizuje: Tolarová/tel.: 483 369 626
e-mail: itolarova@tanvald.cz

V Tanvaldě dne 7. března 2019

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
provozu“), příslušný správní úřad na úseku silnic II., III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných
účelových komunikací obcí v obvodu rozšířené působnosti města Tanvald v souladu s ustanovením § 173 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti
společnosti SKI Bižu s.r.o. (IČ 27300404), se sídlem Pražská 4200/20, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01, podané u
zdejšího správního úřadu dne 7. února 2019 a dále pak po projednání s Policií ČR k.ř. Libereckého kraje, Územního
odboru Dopravního inspektorátu Jablonec nad Nisou ze dne 01.03.2019 čj.: KRPL-14093/ČJ-2018-180406-03,
tímto dle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o provozu

stanovuje
přechodnou úpravu provozu - užitím přenosných svislých dopravních značek a zařízení
v lokalitě u mostu přes vodní tok Kamenice, který převádí veřejně přístupnou účelovou komunikaci č. 1u (ppč.
1885/1 v k.ú. Tanvald – vlastník Město Tanvald) v obci Tanvald a místní komunikaci (ppč. 7027 k.ú. Jiřetín pod
Bukovou – vlastník Obec Jiřetín pod Bukovou) v obci Jiřetín pod Bukovou, dle níže uvedených podmínek a dle
doloženého dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“), odsouhlaseného Policií ČR.
Termín přechodné úpravy:

od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy – do 31. března 2019

Důvod stanovení přechodné úpravy:
 Přechodná úprava provozu je požadována v dané lokalitě pro zvýšení bezpečnosti provozu z důvodu větší
koncentrace vozidel směrem na parkoviště před penzionem „Sněženka“, a to vzhledem k probíhající zimní
sezoně v blízkém sportovním areálu „Tanvaldský Špičák“ a je požadována právě pouze po dobu zimní
sezony.
Technické provedení návrhu:
Po vyhodnocení celkové dopravně bezpečnostní situace v dané lokalitě a po předchozím stanovisku – vyjádření
Policie ČR k.ř. Libereckého kraje, Dopravního inspektorátu Jablonec nad Nisou ze dne 01.03.2019, bude dopravní
značení provedeno dle doloženého DIO, odsouhlaseného Policií ČR, dle platné legislativy, příslušných TP a
legislativních ČSN a dále pak bude zajištěna bezpečnost všech účastníků provozu v dané lokalitě a to především
chodců. Stanovisko Policie ČR je nedílnou přílohou tohoto stanovení a bude plně respektováno a dodrženo.
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Situace – veřejně přístupná účelová komunikace č. 1u (ppč. 1885/1 v k.ú. Tanvald – vlastník Město Tanvald)
v obci Tanvald a místní komunikaci (ppč. 7027 k.ú. Jiřetín pod Bukovou – vlastník Obec Jiřetín pod Bukovou)
v obci Jiřetín pod Bukovou:
 u mostu přes vodní tok Kamenice, který převádí pozemní komunikaci, bude u veřejně přístupné účelové
komunikaci č. 1u (ppč.1885/1 v k.ú. Tanvald) v obci Tanvald umístěno ve směru do Jiřetína pod Bukovou
dopravní značení č. P 8 „ Přednost před protijedoucími vozidly“ a při místní komunikaci (ppč. 7027 k.ú.
Jiřetín pod Bukovou) v obci Jiřetín pod Bukovou bude ve směru do Tanvaldu umístěno dopravního značení
č. P 7 „Přednost protijedoucích vozidel“.
Další podmínky:
1. V rámci této přechodné úpravy provozu bude užito dopravní značení a zařízení v základním provedení a to
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu, vyhlášky Ministerstva dopravy č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a bude splňovat zejména požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“, a dále pak
požadavky technických podmínek TP 65 (II. vydání), TP 133 a TP 119 a dalších příslušných technických
norem.
2. Stálé dopravní značení (dále jen „DZ“), které bude v rozporu s přechodným DZ, bude po dobu jeho trvání
(viz. termín výše) zakryto nebo odstraněno v souladu s TP 66 II. vydání a po jeho ukončení musí být DZ
v místě uvedeno opět do původního stavu.
3. Dopravní značení a zařízení bude pravidelně kontrolováno a udržováno.
Odpovědná osoba za umístění dopravního značení a zařízení:
 společnost SKI Bižu s.r.o. (IČ 27300404), se sídlem Pražská 4200/20, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01
(kontaktní osoba: p. Jakub Bažant – tel.: 724 544 982).

Odůvodnění:
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy, na základě žádosti společnosti SKI Bižu s.r.o., ze dne 7. února 2019, po
posouzení celé věci a projednání se zástupcem Policií ČR k.ř. - DI Jablonec nad Nisou, dospěl k závěru, že vydá
opatření obecné povahy, kterým bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – na veřejně
přístupné účelové komunikaci č. 1u (ppč. 1885/1 v k.ú. Tanvald) v obci Tanvald a místní komunikaci (ppč. 7027
k.ú. Jiřetín pod Bukovou) v obci Jiřetín pod Bukovou, a to vzhledem k místní problematice, hustotě provozu,
charakteru komunikací v lokalitě.
Poučení:
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá dle § 77 odst. 5 zákona o provozu účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné
vyhlášky.

(otisk úředního razítka)

Karel Kuch
pověřen vedením odboru dopravy
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Opatření obecné povahy je vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Tanvald a Obecního úřadu Jiřetín pod
Bukovou, a to po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ………………………

Sejmuto dne …………………………

Obdrží
Žadatel - na doručenku/dat. schránka
 SKI Bižu s.r.o., Pražská 4200/20, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01
Dotčené orgány správy – dodejka/dat. schránka
 Policie ČR k.ř. - DI Jablonec nad Nisou, tř. 28. října 10, Jablonec nad Nisou, 466 01
Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce (datovou schránkou):
 Městský úřad Tanvald, Palackého 359, Tanvald
 Obecní úřad Jiřetín pod Bukovou, Jiřetín pod Bukovou 103, Albrechtice v Jizerských horách, PSČ 468 43
Na vědomí:
 Město Tanvald, Palackého 359, Tanvald
 Obec Jiřetín pod Bukovou, Jiřetín pod Bukovou 103
 spis

